
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PARTICIPAT LA ȘEDINȚA ACTIVULUI
DE BAZĂ DE COMANDĂ Șl DE PARTID 

DIN ARMATĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al torte
lor noastre armate, a parti
cipat, sîmbătă. Ia ședința ac
tivului de bază de comandă si 
de nartid din armată.

Numeroși militari de toate 
gradele, aflați in fața monu
mentalei intrări a Academiei 
militare, au făcut secretarului 
general al partidului o caldă 
manifestare de stimă și pre
țuire.

Aceeași atmosferă însuflețită 
s-a regăsit in aula academiei, 
unde a avut loc ședința 
activului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost primit cu vi
brant entuziasm, cu aplauze 
furtunoase și urale îndelun
gate. Scandind minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R. parti- 
cipanții la ședință au dat ex
presie dragostei înflăcărate, 
devotamentului nețărmurit și 
respectului profund pe care 
toți fiii țării ce-și fac datoria 
sub drapelele oștirii Ie nutresc 
față de Partidul Comunist 
Român, față de secretarul 
general al partidului, coman
dantul suprem al forjelor ar
mate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Exprimînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adinca recunoștință 
și mulțumirile fierbinți ale 
comuniștilor din armată, ale 
tuturor militarilor pentru par
ticiparea la lucrările activului, 
general-colonel Ion Coman, 
ministrul apărării naționale, a 
spus:

„Prezența dumneavoastră, a 
celorlalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat la 
această activitate, ca și la apli
cația și exercițiile demonstra
tive desfășurate cu citova zile 
în urmă în zona Brăila — Ga
lați reprezintă expresii eloc
vente ale grijii deosebite acor
date de partid, de dumnea
voastră personal, instruirii ți 
educării militarilor, întăririi 
capacității combative a arma
tei. Proeminenta dumneavoas
tră personalitate de conducător 
al destinelor națiunii române, 
de militant politic de excepție 
pe arena internațională, cute
zanța dumneavoastră revoluțio
nară în gindire și acțiune, 
înalta răspundere cu care ve- 
gheați Ia apărarea libertății și 
independentei României. Ia 
pacea și securitatea lumii con
stituie pentru toți militarii un 
inepuizabil izvor de patrio
tism, de forță, energie și elan 
în slujirea cu abnegație a mă
reței cauze a eroicului nostru 
partid, a intereselor supreme 
ale minunatului nostru popor. 
Pentru tot ceea ce faceți, in

numele demnității, prosperității 
și fericirii poporului român, 
pentru consecvența și fermita
tea cn care vă preocupați de 
întărirea capacității de apărare 
a patriei, ingăduiți-mi, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să dau glas, și cn 
acest prilej, sentimentelor de 
nemăsurată gratitudine pe care 
vi le poartă toți militarii ar
matei noastre revoluționare*.

Dezbaterile din cadrul ședin
ței activului — Începute cu o 
zi înainte și continuate in pre
zența secretarului general al 
partidului — s-au desfășurat 
sub semnul dorinței ți botă- 
rirîi unanime exprimate de 
vorbitori de a se înfăptui și 
in armată imperativul stabilit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a par
tidului de a transforma acu
mulările cantitative intr-o ca
litate nouă, superioară. Parti- 
cipanții Ia discuții — coman
danți, secretari de consilii po
litice și comitete de partid, 
șefi de state majore, alte cadre 
militare — au analizat activi
tatea desfășurată pentru în
făptuirea politicii partidului în 
domeniul militar, pentru trans
punerea in viață a orientărilor 
și indicațiilor date de coman
dantul suprem al forțelor ar
mate privind ridicarea necon
tenită, a capacității de luptă a 
unităților și marilor unități. 
Reliefindu-se rezultatele ob
ținute pe această linie, s-a evi
dențiat experiența pozitivă do- 
bindită în organizarea și des
fășurarea procesului de instru
ire și educare a trupelor în 
spiritul concepției partidului 
nostru privind apărarea patriei 
de către întregul popor — 
concepție care poartă amprenta 
revoluționară, profund creatoa
re a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — aii fost subliniate 
creșterea forței combative a 
armatei, sporirea gradului său 
de înzestrare tehnică, respon
sabilitatea cu care contingen
tele de militari îți fac datoria 
sub arme.

Primit cu puternice ți Însu
flețite urale, a luat cuvin- 
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, comandantul 
suprem al forțelor noastre ar
mate.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de o deosebită în
semnătate pentru infâptuirea 
pe mai departe a politicii par
tidului de apărare a patriei, a 
fost urmărită cu mare atenție 
ți interes, fiind subliniată, in 
repetate rînduri, eu aplauze ți 
ovații.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXIV - Nr. 8966 | 4 PAGINI - 30 BANI j Luni 1» septembrie 1978 j

Intr-un cadru sărbătoresc, „Ștafeta Daciadei" poartă spre Capitală

MESAJUL DRAGOSTEI ȘI RECUNOȘTINȚEI 
TINERETULUI SPORTIV FAȚĂ DE PARTID
Simbâtâ și duminică s-a dat startul in „Șta

feta Daciadei*. care va străbate, in drum spre 
Capitală, toate județele țării, purtind mesajul 
dragostei și recunoștinței, al atașamentului 
nețărmurit al tineretului sportiv al țării față 
de partid. față de mult iubitul s stima
tul său secretar general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Din Arad, ștafeta a fost purtată de sportivi 
fruntași — elevi și muncitori — români, maghiari 
și germani, intre care Marieta Sălăgeaa, recent 
medaliată cu argint la europenele de tir. O 
emoționantă manifestație a avut loc pe stadionul 
„Gloria*, unde au avut loc cu acest prilej nu
meroase întreceri și demonstrații sportive. Șta
feta a fost preluată, la complexul sportiv „Con
structorul*. din Timișoara, de reprezentanții ti
neretului sportiv al județului Timiș, care au 
străbătut duminică etapa Timișoara — Reșița. 
Numerosul public aflat pe stadionul din Cetatea 
de foc a Reșiței a făcut o frumoasă primire spor
tivilor timișeni.

Plecarea Ștafetei tineretului sportiv bihorean 
a constituit o adevărată sărbătoare pe stadionul 
Tineretului din Oradea. Alcătuită din sportivi 
fruntași de la C.S.Ș.. Olimpia și Voința. In frun
te cu Mirela Heredea. atletă elevă. Ștafeta a 
sosit la Hunedoara, unde i s-a făcut o primire 
călduroasă. în localitate au avut loc duminică.

Azi. în programul ocțlurtlor finale ale marii 
competiții sportive naționale „Daciada* :
„Ștafeta Daciadei1* străbate o nouă etapă, Re

șița — Drobeta Tr. Severin (traseul 1). Hunedoara 
— Alba lutia (2). Ckjj-Napoca — Bistrița (3) ți 
Galați — Brăila (5). Mîine 19 septembrie, prima 
etapă a traseului 4, Botoșani - Suceava — P. 
Neamț.

„Serile Daciadei* : Io ora 18, in Salo Floreasca, 
un spectacol cu un bogat program sportiv-cultu-
ral.

cu acest prilej, numeroase acțiuni sportive de 
masă.

Din Satu Mare. Ștafeta a plecat spre Zalău, 
purtind mesajul tineretului sportiv maramure- 
șan. La sosire, sportivul Daniel Nistor și colegii 
săi au predat ștafeta tinerilor sportivi sălăieni, 
în frunte cu sportiva Sanda Vlad, in cadrul 
unui bogat program de manifestări sportive de 
masă.

Tinerii sportivi din județul Iași au purtat Șta
feta lor spre Vaslui, intîmpinați pretutindeni cu 
flori. De același cadru sărbătoresc s-a bucurat 
Ștafeta la Vaslui și. mai departe, la Galati.

(I. Ioana, I. Ghișa, I. Vlad, D. Plăvițn. M. 
Rada, M. Bonțoiu. D. Diaconescu, M. Moga 
și T. Siriopol — coresp.).

Sîmbătă și duminică au continuat să se des
fășoare întrecerile programate în cadrul fina
lelor marii competiții naționale „Daciada*. la 
care au luat parte numeroși sportivi fruntași.

In prima zi a finalelor campionatelor

în rubrica de astăzi, relatări de la campiona
tele naționale de gimnastică — care au domi
nat agenda acestui sfîrșit de săptămînă — și de 
la ultimele partide de baschet și polo.

de gimnastică

EMILIA EBERLE (la paralele) 
Șl DAN GRECU (la inele) NOTATI CU 9,801

Finalele din acest an ale 
campionatelor republicane de 
gimnastică, desfășurate in ca
drul „Dadadei*. important test 
de verificare si selecție în ve
derea campionatelor mondiale 
de peste o lună, din Franța, 
se desfășoară sub semnul in
teresului major al publicului 
spectator si al specialiștilor 
din tară si străinătate. Prin
tre cei prezenți ieri la Pala
tul Sporturilor si Culturii din

m mm, i «c I.™ STEAUA Șl CONSTANTIN ATACĂ, 
E. C. BAIA MARE ȘI MATEIANU REZISTĂ TRENEI!

Capitală s-au aflat, de pil
dă, două antrenoare din 
R.D. Germană, jar finalele 
campionatelor noastre sint În
registrate si urmează a fi 
transmise pe teritoriul Statelor 
Unite ale Americii de societa
tea americană de televiziune 
N.B.C.

In prima zi. conform unui 
program special de desfășu
rare a întrecerii, apropiat ce
lor utilizate de F.I.G. la ma
rile competiții, s-au desfășurat 
exercițiile impuse la feminin, 
gimnastii evoluînd cu exerci
țiile liber alese în cadrul con
cursului pe echipe. Exercițiile 
prezentate de cele mai bune 
și de cei mai buni gimnaști ai

noștri s-au situat la un nivel 
valoric bun. mărturie a serio
zității cu care s-au efectuat 
pregătirile pentru această în
trecere.

In concursul masculin, dis
puta pentru o poziție mai bună 
in clasament s-a dat, conform 
tuturor anticipărilor, între for
mațiile fruntașe bucur eștene 
Steaua $1 Dinamo. In aceste 
două formații au evoluat, prac
tic. toți componentei lotului re
publican $1 a fost extrem de 
interesant de urmărit disputa 
pentru locul tatii. La capătul 
primei rile de concurs. Steaua 
are un avantaj de trei zecimi, 
rezultat al unei mai mari omo
genități in cadrul echipei și al 
evoluțiilor de ansamblu mal 
bune ale primilor săi trei oa
meni. Aurelian Georgescu. So
rin Cepoi si Ion Checicheș. La

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2—3)

• Campionii — 16 goluri în cinci etape • Bâimărenii, încă o victorie în deplasare
* Atacul lanternei de ieri a realizat scorul etapei : 5—0 I • Piteștenii ținuți in șah 
de învinșii Fortunei Dusseldorf • „Poli**, 0—0 in deplasare, cu gîndul la M.T.K.

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

SELECȚIONATELE BUCUREȘTIULUI, 
CAMPIOANE LA BASCHET

F.C. Argeș — Univ. Craiova 2-2 (1-2)
Steaua - A.S.A. Tg. Mureș 4-1 (4-1)
F.G Corvinul — F.C. Baia Mare 0-1 (0-0)
Chimia Rm. Vilcea — S.C. Bacău 1-0 (0-0)
Politehnica lași — Politehnica Tim. 0-0
F.C. Olimpia — Gloria Buzău 1-0 (1-0)
F. C. Bihor - Jiul 5-0 (4-0)
C.S. Tirgoviște - U.T.A. 2-0 (1-0)
Simbâtâ
Sportul studențesc - Dinamo 1-1 (0-1)

ETAPA VIITOARE
Joi 21 septembrie

A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Argeș 
Simbâtâ 23 septembrie 

Univ. Craiova — F.C. Bihor
Politehnica Timișoara - S.C. Bacău

Duminicâ 24 septembrie

1. STEAUA 5 5 0 0 16- 5 10
2. F. C. Argeș 5 4 1 0 10- 5 9
3. F. C. Baia Mare 5 4 0 1 6-3 8
4. C.S. Tirgoviște 5 3 1 1 7-5 7
5. Univ. Craiova 5 2 2 1 7-7 6
6. F. C. Olimpia 5 2 1 2 6-6 5
7. A.S.A. Tg. Mureș 5 2 1 2 8-9 5
8. Chimia Rm. Vilcea 5 2 1 2 7-9 5

9-10. Sportul stud. 5 1 2 2 7-6 4
Dinamo 5 1 2 2 6-5 4

11. S. C. Bacâu 5 2 0 3 3-3 4
12-13, U.T.A. 5 1 2 2 4-5 4

Politehnica lași 5 1 2 2 3-4 4
14. F. C. Corvinul 5 2 0 3 5-7 4
15. Politehnica Tim. 5 1 2 2 3-5 4
16. F. C. Bihor 5 1 1 3 8-9 3
17. Jiul 5 1 0 4 5-10 2
18. Gloria Buzău 5 1 0 4 2-10 2

GOLGETERII
F.C. Baia Mare
C.S. Tirgoviște 
Gloria Buzău 
F.C. Corvinul 
Sportul studențesc 
Jiul

— Chimia Rm. Vîlcea
- Dinamo
— Steaua
- U.T.A.
- Politehnica lași
— F.C. Olimpia

4 GOLURI : M. Râducanu șl lordănescu — 1 din 
11 m (Steaua), Marcu (Univ. Craiova) — 1 din 11 m.

3 GOLURI : Dobrin și Radu II — 1 din 11 m (F.C. 
Argeș), Biro I (AS.A. Tg. Mureș). Marinescu (C. s. 
Tirgoviște), Savu (Chimia Rm. Vîlcea) — toate din 
11 m.

In pag. 2—3 cronicile jocurilor din etapa a 5-a

Titlurile de campioane ale 
„Daciadei* la baschet au reve
nit la băieți selecționatei Bucu
reștiului (neînvinsă, a totalizat 
10 p, urmată de: 2. Brașov 9p, 
X Timiș 8 p, 4. Galați 7 p, 5. 
Iași 6 p, 6. Cluj 5 p). iar la 
fete tot reprezentativei Capita
lei (10 p ; urmează în clasa
ment : 2. Cluj 9 p, 3. Brașov 
8 p, 4. Timișoara 7 p. 5. Arad 
6 p, 6. Prahova 5 p). Iată a- 
mănunte și rezultate :

BUCUREȘTI — BRAȘOV 
(m) 140—104 (72-42). Echipa 
Bucureștiului a continuat seria 
succeselor la scor, rotunjindu-și 
considerabil coșaverajul (625 de 
puncte înscrise în 5 meciuri). 
Brașovenii, care pină la aceas
tă partidă evoluaseră remarca
bil, au fost depășiți la toate ca
pitolele dar, spre lauda lor, nu 
au renunțat la acțiunile spec
taculoase. în viteză. Au înscris: 
Novac 9, Georgescu 18, Chivu- 
lescu 8, Tarău 15, Pirșu 12, Bra- 
boveanu 10. David 12. Uglai 18, 
Nlculescu 18, Fluturaș 20, res
pectiv Moraru 24, Tecău 16, Iri-

mie 18, Hegyesi 12, Bulat 12, 
Benedek 5, Marinescu 8. Flaun- 
dra 9.

BUCUREȘTI — CLUJ (f) 
95—76 (38—44). în finala femi
nină. clujencele au condus pină 
în min. 33 (68—61 In m'n. 31, 
68—69 in min. 33) în care a 
a fost decis rezultatul, prin 
părăsirea terenului de către 
Doina Mate (5 greșeli persona
le) și prin prestarea unui ioc 
tot mai bun de către bucureș- 
tence, remarcindu-se Maria Ko- 
șianu, Adriana Nicolau, Maria
na Andreescu și Ștefania Giu- 
rea. Au Înscris : Roșianu 23, 
Giurea 23. Nicolau 19, Andre
escu 16, Filip 10. Căprița 2. To- 
mescu 2, respectiv Mate 33, 
Aszalos 14, Bolovan 12. Merca 
7, Anca 6. Schuster 2, Ciubăn- 
can 2. (D. STANCULESCU).

BRAȘOV — GALATI fm» 
77—69 (32—26). Partidă atrac
tivă, echilibrată, cîștigătoafea 
desprinzîndu-se abia în ultime-

(Continuare in pag. 2—3)



SPORTIVII DE PERFORmHIlTA „f|■Ba-ID inTRECERILE FinRLE RLE i!
SELECȚIONATELE BUCUREȘTIULUI CAMPIOANE LA BASCHET

(Urmare din pag. 1)

le minute de joc. Au marcat : 
Tecău 23, Moraru 13, Hegyesi 
10. Marinescu 8, Bulat 6. Fla- 
undra 5, Bcnedek 4, Crisbat 4, 
Irimie 4, respectiv Coman 20, 
Corjos 14, Magos 10, Stratan 
10. Brandabur 6, Martinescu 5, 
Cocos 2. Moldovan 2.

TIMIȘ — IAȘI (m) 85—79
(48—50). Selecționata lașului a 
terminat prima repriză în a- 
vantaj, mentinind echilibrul 
pină în min. 8 al reprizei a 
doua (62—62). Spre sfârșitul 
partidei însă timișorenii, mai 
siguri în aruncările la coș, au 
reușit să cîștige. Marcatori : 
Szabo 18. Copăcianu 17, Mîn- 
za! 16, Gal 16, Florca 8, M.

FiNAttLI r,AMPiO*ATIIOf! DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag 1)

Dinamo, după un start ceva 
mai slab (9,25 la cal cu mine
re), Dan Grecu a avut o pres
tație bună, în nota din ultime
le concursuri, momentul său de 
vîrf fiind exercițiul de la inele 
— executat cu deosebită preci
zie și amplitudine — și notat 
de brigada de arbitraj cu 9,80, 
notă care s-a mai acordat o 
singură dată ieri, în concursul 
feminin, Emiliei Eberle, la pa
ralele. Lupta pentru locul trei 
pare încheiată, Clubul sportiv 
școiar Sibiu avînd un avans 
care poate fi suficient pentru 
medalia de bronz. Clasament la 
masculin după exercițiile im
puse : Steaua 277,75, Dinamo 
277,45, CI. sp. Sibiu 251,15.

La feminin, exercițiile 
impuse, mai puțin spec
taculoase, dar deseori deci
sive în stabilirea ierarhi
ilor, au oferit un spectacol 
atractiv, mai ales prin disputa

Meciuri echilibrate in competițiile de handbal 1
O VICTORIE ÎN ULTIMA SECUNDĂ I
Meciuri deosebit de dîrze în 

competițiile naționale de hand
bal, partide încheiate cu rezul
tate strinse, datorită echilibrului 
dintre competitoare — iată ca
racteristica întilnirilor progra
mate ieri în Divizia A (m) și 
„Cupa de toamnă“ (f).

DIVIZIA A (M)
FINAL DRAMATIC. După ce a 

fost condusă tot timpul, forma
ția C.S.M. Borzești a reușit să 
cîștige intîlnirea cu Gloria Arad 
în ultimele secunde. Gazdele au 
egalat în min. 60, Ionescu (C.S.M.) 
a apărat, apoi, o aruncare de 
la 7 m și-a lansat echipa pe 
contraatac și — cu o secundă 
înaintea fluierului final ’ — co
legii săi au înscris golul victoriei. 
Cele mai multe puncte au fost 
marcate de Blaș 6 și — respectiv
— Linca 5. (S. NENIȚA — co- 
resp.).

SUPERIORITATE TACTICA. 
Craiovenii au cîștigat in extre
mis întîlnirea cu colegii lor d n 
Cluj-Napoca și victoria o dato
rează îndeosebi superiorității lor 
tactice. Cele mal multe goluri : 
Stup ar u (Craiova) 11 și Avram 
(Cluj-Napoca) 9. (V. POPOVICI
— coresp.).

Motocros PENTRU A TREIA OARĂ CONSECUTIV 
CAMPION DE SENIORI IA VlRSTA JEINIORAEIHUJ!

Ernest Millner, aflat încă la 
vîrsta junioratului, și-a onorat 
titlul și în ultima etapă (a 5-a) 
a campionatului de seniori la 
motocros, desfășurată duminică 
|>e traseul de la Zămești, cînd a 
cîștigat clar, spre satisfacțiile mi
ilor de suporteri» cele două man
șe din program. Tînărul cam
pion (antrenat de tatăl său — 
Paul Millner) a reușit să cuce
rească pentru a treia oară conse
cutiv titlul la seniori.

Și în confruntările juniorilor, 
noul campion, Dan Liviu (antre
nor — maestrul sportului St. 
Chițu), a fost cunoscut de la eta
pa trecută, cînd principalul său 
adversar, Dorel Naiche, deși în
vingător atunci, a fost exclus 
din clasamentul etapei deoarece 
conducerea secției I.T.A. Tg. Jiu 
nu a prezentat — conform regu
lamentului — doi alergători la 
startul clasei „Mobra“.

Iată cîștigătorii etapei finale : 
E. Mulner (Torpedo Zărnești) la 
seniori, D. Naiche (I.T.A. Tg. Jiu) 
la juniori. II. Pascu (Flacăra — 
Automecanica Moreni) la motore
ta „Mobra-.

CLASAMENTELE GENERALE î 
seniori — 1. E. Mulner (Torpedo 
Zărnești) 105 p (campion repu
blican), 2. M. Banu (Poiana Cîm
pina) 86 p, 3. E. Laub (Torpedo 
Zărnești) 70 p, juniori — 1. D. 
Liviu (Poiana Cîmpina) $9 p, 

Vulc 6, Lizăreanu 4, respectiv 
Măgurean 22, Moisescu 19. Fo- 
mârlă 10, Troacă 8, Mihăilescu 
8, Boiștcanu 7, Luchian 5.

CLUJ — TIMIȘ (f) 70—63
(29—31). Un meci desfășurat in
tr-un ritm alert, cu faze spec
taculoase. Au marcat : Mate
20, Bolovan 20, Aszalos 14, Mcr- 
c» 8, Anca 6, Schuster 2, res
pectiv Goian 18, Casseti 15, 
Czmor 14, Gross 14, Astalan 2. 
(Nicoleta ALDEA).

Alte rezultate : Brașov — 
Arad (f) 86—48 (51—20), Bucu
rești — Prahova (f) 91—44
(54—30), București — Cluj (m) 
132—65 (60—35), Arad — Pra
hova (f) 64—57 (37—28), Iași — 
Galaji (m) 67—75 (31—33), Bra
șov — Timiș (f) 71—69 (41—33), 
Timiș — Cluj (m) 84—57 (32—24).

care s-a angajat între Teodora 
Ungurcanu, Emilia Eberle, Ma- 
rilena Neacșu, Anca Grigoraș 
și Gabriela Trușcă pentru locu
rile fruntașe ale clasamentului. 
Teodora a evoluat in seria I, 
exercițiile sale, prezentate la 
un nivel ridicat, fiind notate 
cu note de 9,50 și 9,60. Astfel, 
ea a acumulat 38,20 p și s-a si
tuat in fruntea clasamentului. 
Deși a avut un aparat ceva 
mai s’ab (9,40 la sărituri), E- 
milia Eberle, concurînd în se
ria a doua, a făcut, din plin 
în ultimul schimb dovada ta
lentului și pregătirii sale, ob- 
ținind 9,80. Cu această notă a 
trecut ea în fruntea clasa
mentului, cu 38,40. Pe locul 
trei, Anca Grigoraș cu 38,10. 
Clasament pe echipe : Dinamo 
București 183,70. Sport Club 
Bacău 182.65, Liceul de gim
nastică Gh. Gheorghiu-Dej 
181,20.

Concursul continuă astăzi cu 
exercițiile liber alese la femi
nin și cu programul impus la 
masculin.

„CUPA DE TOAMNA* (F)
UN PORTAR CÎȘTIGA UN 

MECI... Matincul <tn sala F zo
rească a fost interesant pentru 
că ambele echipe — Progresul și 
Confecția — au dorit victoria și 
au luptat cu multă dirzenie pen
tru ea. A cîștigat Progresul, pen
tru că s-a apărat mai bine, dar 
balanța victoriei a fost înclinată 
de partea „bancarelor* îndeosebi 
pentru că portărița Ficiu a avut 
o excelentă prestație. Exceptin- 
d-o pe Biro, — sub nivelul di
viziei A — restul jucătoarelor 
au dat un randament satisfăcă
tor. Nu aceiași lucru se poate 
spune despre Confecția, care — 
de la o etapă la alta — înre
gistrează mari scăderi de poten
țial. In fine, să notăm și faptul 
că s-a jucat dur, senzația spec
tatorului fiind că se plăteau 
niște „polițe* mai vechi. Au 
marcat Serediuc 2, Crișu 2, Con- 
stantinescu 1, Bidiac 1, Pijgoi 
1 și Culian 1 — pentru Confec
ția, Popa 4, Achim 3, Bădescu 
1, Ștefan 1, Constantlnescu 1 și 
Mamiaca 1 — pentru Progresul. 
Au arbitrat cu scăpări I. Simion 
și Gh. Ghiță (București). — h.n.—

(campion republican), 2. C. Gyur- 
ka (Electro Sf. Gheorghe) 88 p, 
3. D. Naiche (I.T.A. Tg. Jiu) 
71 p ; motoreta „Mobra* 1. Al. 
Die? (Torpedo Zărnești) 91 p, 
(campion republican), 2. H. Pas
cu 81 p, 3. I. Schmidt (Poiana 
Cîmpina) 79 p.

Troian IOANIȚESCU

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
numerele extrase la pri

ma TRAGERE SPECIALA PRO- 
NOEXPRES OLIMPIC DIN 17 
SEPTEMBRIE 1978

FAZA I : EXTRAGEREA I : 
20 22 42 13 43 7 17 19 ; FAZA A 
Il-a : EXTRAGEREA A U-a :
30 32 25 18 33 19 U 37 ; EXTRA
GEREA A m-a : 6 16 1 38 14 45 
20 10 ; FAZA A M-a : EXTRA
GEREA A rv-a : 7 43 25 23 5 ; 
EXTRAGEREA A V-a : 37 16 12 
43 19.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.826.028 lei.

Plata clștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : În 
municipiul București de la 3 oc
tombrie pină la 17 no embrte 
1978 ; în țară de la 6 octombrie 
pină Ja 17 noiembrie 1978 ; iar

VICTORIE DEPLIN MERITATA 
A CRIȘULUI IN CAMPIONATUL 

POLOIȘTILOR JUNIORI
Unul dintre cele mai frumoa

se campionate de polo ale ju
niorilor din ultimii ani a luat 
sfîrșit sîmbătă, în Capitală, cu 
victoria pe deplin meritată a 
formației Crișul Oradea (antre
nor Nicolae Rujinschi), care sc 
află la a doua victorie în a- 
ceastă competiție, desfășurată 
anul acesta sub însemnul „Da- 
ciadei“.

Pe locul secund în acest tur
neu — echipa Clubului sportiv 
școlar r>r. 1 București (antre
nor Nicolae Arsene), deosebit 
de omegenă. cu jucători valc- 
roși. dar insuficient disciplina
tă, mai ales din punct de ve
dere tactic, tn ultima zi. CSȘ 1 
a întrecut fără drept de apel 
pe fosta campioană Rapid A- 
rad (care a încheiat neașteptat 
de slab această ediție) cu 11—2 
(4—1. 3—0. 0—1. 4—0). In alte 
două partide foarte echilibrate 
s-au decis ocupantele următoa
relor locuri. Dinamo București 
(antrenor A. Grințeseu) a <Ls- 
pus de Politehnica Ouj-Na- 
poca cu 7—1 (3—0, 0—1. 2—0, 
2—9). rămirUnd pe locul HI. 
Viitorul Cluj-Napeea (ant.'enor 
I. Marinescu) a terminat la 
egalitate — 5—5 (1—2. 8-1.
1—1. 3—1) cu Rapid București 
— situLndu-se pe locui IV, iar 
CS.Ș. Școlarul București s-a 
clasat pe locui V datorită vic
toriei asupra Voinței Cluj-Na
poca cu 3—2 (1—0. I—0. 0—I, 
1—1). Iată, de altfel, clasamen
tul final al turneului : 1. Cri 
șul 14 p ; Z CKȘ. 1 Buc. 13 
p : 3. Dinamo 11 p ; 4. C-SȘ. 
Viitorul 9 p (40—32) ; 5 CiS.
Școlarul Buc 9 p (43—W); t
Voința 6 p ; 7. Rapid Arad
6 p * 8. Rapid 
Politehnica 0 p.

Buc. 4 p ; 9

Clasamentul gîoige'.criior : 1.
Dorin Costreș fCrișuD 30 z 2.
Col ceriu (Voințsi) IS ; X To
mescu (C.S.Șc.) ll. Cel mai ten
jucător al tunx•uJw : D. C9S-
tres ; cel mai 1 portar ■ M.
Rada (Ctițul). Cea mai d sr.-
plinalâ echipă - 
rești.

- Dinamo Boeu-

A. VASILJU

AMAJLANDEI In VERVA DE 
ȘUT. Cele s goluri realizate de 
Amar ar.de. pentru Ș.linia Bacău 
In meciul eu Hidrotehnica Con
stanța a-u cintârtt greu In eco
nomia partidei, v.ctona moldo- 
vencelor este perfect meritată.

„REMIZA- ECHITABILA. Cam
pioana țării — Universitatea Ti
mișoara — a fost condusă a- 
proape in permanentă de noua 
promovată Constructorul Baia 
Mare (chiar și cu patru goluri!). 
Cu un Mr. al mai bun, în care 
Popa și Luțaș au strălucit, tl- 
mișorencele au reușit un egal 
meritat. (P. ARCAN — coresp.).

REZULTATE TEHNICE
divizia A (m) : Universitatea 

Craiova — Universitatea Cluj-Na
poca 21—20 (10—9) ; C.S.M. Bor
zești — Gloria Arad 17—16 (8—8). 
Meciurile Steaua — Politehnica 
Jipiișoara, H.C. Minaur Baia 
Mare — Dinamo București și 
Știința Bacău — Universitatea 
București au fost aminate.

„CUPA DE TOAMNA- (f) : 
Confecția București — Progresul 
București 8—11 (6—6) ; Știința
Bacău — Hidrotehnica Constanța 
13—9 (9—6) ; Universitatea Timi
șoara — Constructorul Baia Mare 
10—10 (4—6); partida Mureșul Tg. 
Mureș — Rapid București a fost 
amina tă.

ETAPA VIITOARE
DIVIZIA A (m) : Gloria Arad

— Steaua, Politehnica Timișoara
— Universitatea Craiova, Univer
sitatea Cluj-Napoca — Știința 
Bacău, Universitatea București — 
H.C. Minaur Baia Mare și Di
namo București — C.S.M. Bor
zești. Meciurile se vor juca în 
zilele de 24 și 23 septembrie.

„CUPA DE TOAMNA- (f) : 
Știința Bacău — Confecția Bucu
rești, Progresul București — 
Rulmentul Brașov, Mureșul Tg. 
Mureș — Universitatea Timișoara 
și Constructorul Baia Mare — 
Universitatea București.

prin mandate poștale începlnd 
cu data de 6 octombrie 1978.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 17 SEPTEMBRIE
I. Sportul stud. — Dinamo AN. 

H. F.C. Argeș — Univ. Cv. X 
HI. Steaua — A.S.A. Tg. M. 1
IV. Corvinul — F.C. Baia M. 2
V. Chimia Rm. V. — S.C. Bac. 1 
VL Polit. Iași — Pollt. Tim. X

vn. Olimpia — Gloria Buzău 1 
vm. F.C. Bihor — Jiul 1

IX. C.S. T-viște — U.T. Arad 1
X. Vict. Tecuci — F.C.M. Gl. 2

XI. Progresul Vulcan — Rapid 2
XII. Șoimii Sibiu — Petrolul 1 

xin. Dacia Or. — „U“ Cj.-N. X 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI; 

567.346 LEI.
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DINAMO A PIERDUT UN PU
DAR IN FINAL SPORTUL PUTEA CiȘTI

Prima calitate a partidei de 
sîmbătă a fost prelungirea emo
țiilor tuturor — jucători și spec
tatori — pînă la fluierul final. Ca 
o carte captivantă, meciul ne-a 
dus pină la ultima pagină și pu
țin a lipsit ca cea din urmă sur
priză, decisivă, să se producă în 
scenele de încheiere ale partidei, 
cînd Sportul studențesc a fost la 
un pas (prin Grosu, min. 78 și 
83) de o victorie greu, dacă nu 
chiar imposibil de întrevăzut în 
repriza întâi și chiar în prima 
oră a meciului.

Început foarte circumspect de 
ambele echipe, jocul ni s-a părut 
la debutul său un fel de „șah 
tactic* care exprima psihologia 
celor două formații, temătoare, 
fiecare, de forța adversarei. Pri
ma care a îndrăznit a fost Di
namo, care a trecut la o progre
sivă angajare a pieselor sale în 
jumătatea de teren adversă, sub 
impulsul conducătorului său de 
joc. Cornel Dinu (excelent în pri
ma repriză, șters in a doua), 
care — spre deosebire de omolo
gul său dc la Sportul, Aurică 
Ridul eseu. mulțumit cu cîteva 
numere de tehnică solistică, plă
cute ochiului dar prea puțin fo- 
loeitcare e.hipei — a creat o 
suită de periculoase faze de 
atac prin care foștii campioni au 
trecut la cirrr.a jocului. Ascen
dentul dinamosist a fost asigurat 
șt de repetatele avansări ofensi
ve ale fundașului central AU
GUSTIN. care, dealtfel, va înscrie 
și prunul gol al meciului (min.

LIDERUL l-A MENAJAT PE OASPEȚI
STEAUA - A.S.A. TG. MUREȘ 4-1 (4-1)

Stadion S «-cmc ; teren excelent ; timp frumos ; spectatori — oproxîmetîv 
Z2 0K Au mo rect : ZAHIU (mm. 9 ,i 43). TROi (mm. 27). M. RADUCANU 
(mm. 26). respect » BsRO I (min. 12). Șuturi ta poartă : 20-6 (pe poartă 
S2-4Ț Comere : 7—1.

STEAUA : N. RtaRxxsrw 8 (min. 79 — tarăcehe) — Anghelini 8, Someș 7, 
R. Mo'. 7, Vgv 7 — Stake 7 (min. 70 Agiu 7), Dumitru 8, Zahiu 8 — 
Trc 6. M. Rodutanu 8. Aelenei 7.

AAA. : Vu.rvuieo 5 — Koriesi 5. Unchioț S. Ispl. 5. Gag 5 — Vorodi 5 
(mn. 46 Bozețcn 5). Bo.oni 7. Hojnc! 5 (min. 56 Bo'.h H 5) — Fazekaș 6, 
PUtarw S. B.'o I 4-

A c-bHtat V. Gocilteu (C'c ovc) 8 ; ta îmie : O. Andereo (S. More) ți 
Gh. Juoon (Med'oț).

Trofeul Fetxrisceschi : 9. La juniori : 1—1 (1—0).

• ■ ”1 1 ’ " 1

Meciul promitea foarte mult 
la inceput Steaua ataca rapid 
Si ingenios, așa cum știe s-o 
facă. A.S.A. se apăra destul de 
exact si anunța intenții de con
traatacuri tăioase pe ..ruta" Bd- 
lor.i — Fazekaș — Biro. Re
pede au venit si primele go
luri. In min. 9, campionii au 
punctat prin ZAHIU, insistent 
și atent — cum îi este felul — 
la o pasă a lui Aelenei. Oas
peții au egalat destul de rapid: 
min. 12 — cursă Fazekaș. cen
trare, șut violent Hajnal. res
pins dc N. Răducanu și tînărul 
BIRO reia cu capul în pla
să : 1—1. Elevii lui Constantin 
par alertați de replica mureșe
nilor și vor realiza — între mi
nutele 25 si 45 — cea mai fru
moasă porțiune a întilnirii, 
punctată de trei goluri : min. 
21 — pasă excelentă Zahiți, 
TROI pătrunde și marchează: 
2—1 ; min. 28 — o spectaculoa
să acțiune personală M. RADU
CANU și realizarea celui mai 
frumos gol al întilnirii i 3—1 ; 
min. 43 (după o suită de ratări 
la poarta lui Vunvulea) — lovi
tură liberă indirectă executată 
de Dumitru si intervenție ae
riană a lui ZAHIU, care trimi
te, cu capul, în plasă, peste tot> 
apărătorii' adverși.

Si... cu cele 20 de minute dc 
lichidare a conturilor în favoa
rea liderului s-a cam lichidat și 
meciul. Repriza secundă a fost 
destul de monotonă. Steaua își 
făcuse, socotea, datoria. iar 
A.S.A. era ineîntată cînd... pu

PENALTY ÎN PRELUNG
RM. VÎLCEA, 13 (prin telefon)

Credeam că ar putea trece încă 
o săptămînă din acest joc și gaz
dele tot nu ar reuși să obțină 
prima victorie pe terenul lor. 
Pentru că, obsedați de necesita
tea celor două puncte acasă, vîl- 
cenii jucau inhibați, încât domi
narea lor teritorială semăna cu 
un simplu foc de paie. Și cum 
marcajul băcăuan funcționa foar
te bine, tânăra echipă moldoveana 
oferind o lecție tactică a jocului 
în deplasare, inimosul public vîl- 
cen se consolase cu remiza. E 
drept, Chimia avusese cîteva oca
zii prin Savu (min. 14), Iordan 
(min. 75), Carabageac (min. 81) 
și Negrea (min. 85), dar jocul 
său fusese lipsit de nerv, ca o 
mașină care merge numai în re- 
lanti. Mai mult chiar, gazdele 
s-au considerat pline de șansă la 
șutul lui Antohi (min. 45), la in
cursiunea lui Pană (min. 88 — 
oprit prin tragere de tricou în 
propria jumătate de teren) și 
mai ales în min. 89, cînd porta-

SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO
Stadion Republicii ; teren excelent ; timp frumo» : 

tiv 25 000. Au marcat: AUGUSTIN (min. 36), re$p< 
(min. 64). Șuturi la poartă : 11—21 (pe poarta : 6—V

SPORTUL. STUDENȚESC : Moraru 8 - Tonâsescu 4 
Cățoi 5 — Munteaau 5 (min. 4*5 Sandu Mircea 7). 
lescu 6 — Straie 6, torgulescu 5, Chihaia 6 (mn. rf

DiNAMO : Efti-mescu 7 — Gbițâ 6, Augustin 7, Săt. 
Dinu 7, Custov 5 (min. 74 I. Moldovan 5), I. Morin 
— Țâlnar 5, Țevi 6, Vrîncean-u 7,

A arbitrat C. Ghiță (Brașov) 7 ; Ic linie (foarte a 
și FI. Con ea (Caracal).

Cartonașe galbene : TANASESCU, IORGULESCU.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori 2—1 (0—1).

• " .. ..... ..
38), învingînd rezistența gazdelor 
după a doua sa infiltrare de tip 
„cal troian“... Dinamo are cîteva 
goluri virtuale în vîrful bocanci
lor jucătorilor săi, dar Vrînceanu 
(min. 40) și mai ales Custov 
(min. 49) ratează ocazii mari, 
ultimul, recunoscut „tunar* al 
echipei din șos. Ștefan cel Mare, 
ajuns singur în fața lui Moraru 
după un „1—2“ cu Țevi, încer- 
cînd să înscrie cu finețe, înlo
cuind tunul cu flinta, la care, 
după cum s-a văzut, nu se pri
cepe... După ce Octavian Ionescu 
ratează egalarea, trimițînd ală
turi de poartă o minge carc-i 
ricoșase norocos în față și după 
ce Țâlnar șutează anemic de la 
8 m (!), dîndu-i din nou ocazia 
lui Moraru să se remarce, 
SANDU MIRCEA (spaima apără
rilor de acum 2—3 arii) — in
spirat introdus în teren, la pau
ză, împreună cu Grosu — înscrie 
imparabil cu capul, în stilul său 

caracteristic, 
lentă centra 
64 : 1—1. DL 
ralul dinami 
cuseră prea 
na ursului c 
cu ocaziile 
desprinl^ d 
tină, S^rti 
nuite forțe, 
Sandu S® 
„peste advc 
Dinamo l-s 
în mină și 
țumită, în 
cu un pun*

IN

tea pasa de cit mai multe ori 
în propriul teren. Foarte puține 
faze de poartă — doar două 
spectaculoase si utile intervenții 
ale portarilor : Vunvulea (min. 
46) și N. Răducanu (min. 60), 
care au salvat mingi pe care 
scria „gol". Asta a fost ieri pe 
stadionul Steaua : un meci dez
involt al bucureștenilor, . care 
„au ridicat repede piciorul de 
DC accelerator" si o replică tare 
modestă, inadmisibil de modes
tă a mureșenilor.

Eftimie IONESCU

Stadion F. 
7 000. Au m 
(min. X) și 
Comere : 7—>

F. C. BIH< 
Georgescu S 
Lupâu 8, Kuti

JIUL : Cave 
ț64CU 6, Stall 
Toma 5), Săi

A orbitrat 
Gh. Racz (B.

Trofeul Pet

• —1

ORADEA
Intr-o pa 

echipe aveî 
mai optimii 
porterilor c 
depășite, jt 
lizind o pi 
bună, conef 
po rapid și 
tant, o șuii 
patru golur 
delor a fos 
toate capitc 
mari ocazii 
care n-au f 
remarce pe. 
a „amînat* 
inevitabilul 
22, GEORG1 
moașă acți 
tează putei 
1—0. Seria 
centrare ii 
GEORGESC

NEMTEANU - a
IAȘI, 13 (prin telefon)
Dacă ar fi să judecăm după 

cifrele de la șuturi Și de la 
comere din alăturata casetă 
tehnică, formația ieșeană ar fi 
trebuit să cîștige detașat aceas
tă partidă. Adăugind și situația 
ocaziilor de gol, net în favoarea 
formației din Copou (8—1 1), 
afirmația noastră prinde și mai 
mult contur. Și totuși, 0—0. De 
ce ? Pentru că, pe de o parte, 
Politehnica Iași a atacat hao
tic, a dovedit imprecizie în șu
turi și a căutat să depășească 
masiva apărare , timișoreană 
prin mingi trimise pe sus, iar 
pe de altă parte, oaspeții, fă- 
cind probabil o repetiție ge
nerală pentru jocul în depla
sare, de la Budapesta, cu

BAM
PO

Stadion 2 
ximativ 12 Ol

POUTEHN1
Anton 7, Ur 
nescu 5 (mh

POLITEHNi
8, Barna 7 
Votaru 5

A arbitrat 
loși (Bucure

Cartonașe 
Trofeul Pi

• 1
M.T.K., < 
s-au apă: 
făcut tot: 
înscrierea 
au și rec 
Numai că 
vati la ca; 
au trecut

CHIMIA RM. VILCEA - S.C. BACAl
Stadion 1 Mo! ; teren foarte bun ; timp excelent 

tiv 15 000. A marcat : SAVU (min. 90 din 11 m). Și 
poartă : 7—1). Corner® : 17—0.

CHIMIA : Roșea 7 — Lepădata 7, Stanca 8, Basi
6, Savu 7, Iordan 6 — Teleșpan 6 (min. 66 C. I 
46 Negrea 6), Carabageac 5.

S. C. BACĂU : MîndrHâ 7 — Andrieș 7, Catarg 
(min. 76 I. Solomon) — C. Solomon 7, Vamanu 8,
7, Antohi 6 (mini. 52 Chitaru 6).

A orbitrat : T. Balanovici (lași) 8 ; la linie : I 
Fediuc (Suceava).

Cartonașe galbene : ELISEI, STANCA, LEPADATU,
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—3 (1—0).• ——

rul Roșea avea să respingă, de la 
mijlocul terenului, un contraatac 
băcăuan. Dar cum moldovenii nu 
crezuseră prea mult în forța a- 
tacului, mizînd doar Pe cartea 
defensivei, vor veni ultimele se
cunde ale minutelor de prelun
giri dictate de arbitru și contes
tate de oaspeți în final, în po
fida axiomei că singurul ceas va
labil este cel al arbitrului. în 
acele ultime secunde de joc, Ca-

targiu va 
în careu, 
în sărituri 
SAVU va 
acordat f; 
ține astfel 
renul său; 
șansă, în : 
a jucat m

ar.de


MORIȘCA BĂIMĂREANĂ CONTINUĂ..; FAIR-PLAY-UL A FOST ABSENT!

A
xkno- 
RCEA

n 6, 
iădu-

7 - 
a 6) 

irod)

•xce- 
Min. 
mo-

i fâ- 
bia- 

lu-se 
rteaU

M.

care 
tme, 
mul-

F.C. CORVINUL - F.C. BAIA MARE 0-1 (0-0)
Stadion Corvinui ; teren bun ; timp însorit ; spectatori — aproximativ 14 000. 

A marcat TERHEȘ (min. 54), Șuturi k» poarta : 11—10 (pe poartă : 7-4). 
Cornere : 10—6.

F. C. CORVINUL : Botagan 6 — Bucur 6, Găitan 5, M-erlâ 5, Micule seu 5 
— Pebcu 5 (min. 46 Angetaseu 7), Dumitriu IV 5, Economu 8 — Lucescu 6, 
R. Nu>nwei'liîer 5 (min. 4c Nicșo 6), Voetus 7.

F._ C. BAIA MARE î Atic iu 8 — Borz 7, Condruc 9, Koller 8, Molnar 7 — 
Scbău 7, R. Pomfi! 7, Mwreșan 7 — Sepi 7, Roznai 5 (min. 66 Moldovan ; 
min. 86 Deac), Terheș 8.

A arbitrat C. Teo doresc u (Buzău) 8 ; ta linie : S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin) și N. Di nes cu (Rin. Vîlcea).

Cartonașe galbene : PETCU.
Trofeul Petschovscht : 7. La juniori î 2—1 (2-0).

• ■■wim................  mur unu ii ii i.imiM ■■■■■»■■■■■■■■■■■

HUNEDOARA, 13 (prin tele
fon).

După ocaziile de Rol. F.C. 
Baia Marc ar fi putut cîstiga 
cu 3—0 sau pierde cu 1—2 (F.C. 
Corv’inul a șutat de două ori în 
bară), dar atunci cînd morișca 
băimăreană se... învîrteste 00 dc 
minute în teren spectatorul neu
tru uită că fotbalul se joacă 
pe goluri. Primele 45 de mi
nute. .,spiridusii“ lui Mateia- 
nu. care s-au antrenat timp de 
peste o oră în dimineața me
ciului, au tras numai de trei 
ori la poartă Si totuși evolu
ția lor părea spectatorilor hu- 
nedoreni ca venită dintr-un 
alt campionat, Chiar Lucescu 
Si Radu Nunweiller, cu rutina 
lor de vechi internaționali, nu 
reușeau să stăvilească trecerile 
subtile ale mingii sau să sesi
zeze adversarii demarcate A- 
proape mereu primii la minge 
Si în continuă mișcare, jucăto
rii din Baia Mare practică un 
fotbal-spectacol. Și totuși, in

min. 22, Economu a șutat în 
bara porții lui Ariciu. iar Pet- 
cu (min. 40) a șutat în bra
țele portarului băimărean.

După pauză TERHEȘ, la o 
greșeală a fundașului Gă’an, 
care trimite mingea prea încet 
la portar, urmărește si înscrie 
ușor (min. 54), spre stupoarea 
generală a stadionului. Corvi- 
nul reacționează. Lucescu cen
trează și Economu (min. 55) 
reia pe lingă bară. A fost un 
foc de paie, căci de aici îna
inte băimărenii se dezlănțuie: 
Terheș (min. 59). R. Pamfil 
(min. 60) și din nou Terheș 
(min. 68) ratează mari ocazii. 
Corvinul contraatacă deseori, 
introducerea Iui Angelescu în- 
viorind echipa. Văetuș expe
diază balonul In bară (min. 
83), iar în min. 85 asistăm la 
un slalom de 40 m al fundașu
lui Condruc. care trece de toti 
adversarii, inclusiv de por
tarul Bologan. dar. micșorin- 
du-și unghiul, ratează.

38 ERA 4-0...

Fluier final. Spectatorii fi 
aplaudă pe jucătorii băimă- 
reni. Din păcate, cîtiva dintre 
ei. în mod nesportiv. își in
sultă propria echipă...

ÎUL PETROȘANI 5-0 (4-0) Aurel NEAGU

PITEȘTI, 13 (prin telefon)
Mai întîi, despre două ab

sențe de pe gazon. Iovănescu 
de la piteșteni, aflat cu pi
ciorul în ghips, din cauza unei 
entorse suferite miercuri, Bă
lăci de la craioveni, suspendat 
două luni de către clubul său 
pentru dezinteres în pregătire, 
viață nesportivă — sancțiune 
ratificată de federație.

Rivalitatea sportivă dintre 
cele două echipe, greșit înțe
leasă de către unii jucători, a 
făcut să asistăm la o partidă 
cu multe faulturi, cu îmbrin- 
celi, cu mingi aruncate în tri
bune ostentativ (Beldeanu), cu 
gesturi teatrale (Dor.ose). A 
fost interesantă evoluția sco
rului. In min. 3 gazdele erau 
conduse cu 1—0 prin golul în
scris de MARCU, care a pro
fitat de greșelile în lanț ale 
apărătorilor âdverți. In min. 7 
tabela de marcaj va arăta e- 
galiiate. Toma a fost luat pe 
sus de doî apărători și fireasca 
lovitură de Ia It m a fost 
transformată de către RADU 
II. A fost apoi rindul lui Spe- 
riatu (min. 10) să se remarce 
la șutul lui Purima — voleu 
la vinclu. ne care l-a do—'->t 
în corner. Se încing spiritele, 
curg faulturile, Bărbulescu și 
Negrilă ar fi meritat cartonașe 
galbene. Marcajul prost va 
face ca echipa gazdă să fie din 
nou condusă. în min. 26, Ștefă- 
nescu îl deposedează pe Ra
du II. pasează in adincime Iui 
CÂMÂTARU. care, de la 2- **>. 
privit de adversari, șutează de 
la 25 m. sus la colț, șî înscrie. 
In min. 37, același Cămătaru a 
trimis mingea în bară, apoi 
(min. 43) Marcu a fost placat 
la 20 m de Cîrstea. confirmind 
dificultățile prin care trecea

F.C. ARGEȘ - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-2 (1-2)
Stadion 1 Mai : teren foarte bun : timp frumos ; spectatori — aproxima

tiv 20 000. Au marcat: MARCU (min. 3), RADU II (min. 7 - din 11 m). 
CAMATARU (min. 26) șl TOMA (min. 70). Șuturi la poartă : 15—6 (pe 
poartă : 5—5). Cornere S-4.

F.C. ARGEȘ : Speriata 6 — M. Zamfir 6. Stoneu 7. Cîrstea 6. (van 7 — 
Bărbulescu 7, Tomo 8, Chivescu 6 (min. 66 Radu IM 6) — D. Nlcofae 6, 
Radu M 8, Dobrln 6 (min. 66 Maiceanu 5).

UNIVERSITATEA : Lung 7 — Negrilă 7, Tllihoi 7. Ștefanescu 7, Purima 7 
— Ungureenu 5, Donase 5 (min. 77 Irimescu), Beidsanu 6 — Crișan 6, Că- 
mătoru 7, Marcu 6 Șmin. 88 Gabon o).

A arbitrat Gh. Retezan 7 : Io linie — cu cîteva greșeli — N. Felriceanu 
(ambii din București) și Al. Ghigea (Bacău).

Cartonașe galbene : DONOSE.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori 0-1 (0—0).

defensiva gazdă. După pauză 
o altă surpriză : apare Moi- 
ceanu în locul lui Dobrin, dar 
schimbarea nu va mai avea 
efectul din meciul cu Pana- 
thinaikos. In această repriză 
piteștenii vor domina autoritar 
și vor egala în min. 70: cen
trare Radu HI șî reluare cu 
capul de către TOMA, care în
scrie Jos, la colț. Oaspeții

luptă din răsputeri in apărare 
și fac figurație în atac (în 
frunte cu Marcu), trimițind 
doar un șut Ia poartă, din lo
vitură liberă v (min. 86) prin 
Irimescu. în schimb, de la 
gazde ratează Toma (min. 87), 
după ce Lung (min. 82) scosese 
in corner „capul" lui Radu II.

Constantin ALEXE .

DIVIZIA B: ETAPA A 5-a
SERIA I ----------------------------------------------

buc ; timp frumos ; spectatori — opraximoti* 
J (min. 22 și 25), Lupău (min. 27), KISS 
Șuturi la poarii : 22-10 (pe poartă : Î0—«).

Ncgbî 7. Bigan 7, Zare E. Mofnor 7 — C. 
. Noam 8, M. Marian 8 (mir». 7ă FJMon) —

i 4, C'upilu 5, P. Grigore 5 — Stoica 5, Mui- 
■umijroche) — Bucurosou 6, Gurem 5 (min. 46

J 8 ; Io Bnie : N. Roab (Cimpia TurzI’J și

tori : S-O (2-0). _
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27 — centrare Kiss și LUPAU, lo
vind mingea mai întîi cu capul 
șl apoi cu piciorul, majorează 
scorul ; min. 38 — cursă Lupău, 
reluare ,4a vinclu* KESS. Aceas
tă serie ar mai fi putut conti
nua, dar, la reluare, gazdele — 
satisfăcute de rezultat — cedează 
inițiativa echipei Jiul, care deși 
a depus mari strădanii, rămînc 
doar cu satisfacția că a fost,., 
„văzută" pe micul ecran. Cu mai 
multă luciditate, jucătorii petro- 
șeneni ar fi putut micșora dife
rența de scor, deși, In min. €8. 
KUN II reușește să-l agraveze, 
Îndeplinind o simplă formalitate 
la centrarea iul Kiss, care a tre
cut ușor de naivii Rusu si Bă- 
din. comparînd cele două repri
ze, remarcăm superioritatea celei 
netelevizate.

GHEORGHE A DAT STARTUL IN MIN. 44
OS. T1RGOVIȘTE - U.TA. 2-0 (1-0)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
15.000. Am marcat : GHEORGHE (min. 44) și MARINESCU (mta. 57). Șuturi 
la poartă : 24-8 (pe poarta : 9-5). Co me re : 11-2.

C. S. TIRGOVIȘTE : Stanca 7 — Gheorghe 8, Alexandru 7, Ene 7, Pitoru 
8 - Furnică 6 (min. 86 Enaehe), Kollo 7, Tătaru 6 - FI. Grigore 8, Mari
nescu 7, Greaca 5 (min. 46 tea ia 7).

U.T.A. : Jivon 5 (min. 63 Duca dam 7) - Bubele 6. Kukta 6, Goșpar 6, 
Giurgiu 6 — Leac ,7, Vaca 6, Schepp 6 — Cura 5, Broșovschi 5 (min. 63 Do- 

mide 7), Conaș 6.
A arbitrat : R. Stincan S ; la linie : G Dinulescu șî N. Georgescu (toti 

din București).
Trofeul Petschovschi 10. La juniori : 2-1 (6-0).

»i
Adrian VASILESCU

A UN METRU!
POLITEHNICA TIMIȘOARA 0-0.
rte bun ; timp însorit ; spectatori — cpro- 

24-1_ (P« poarta : 10-0). Cernere : 10-0.
ă note, n-a avut ce apăra) — Mic lo ș 6, 
Romllă 7, Simionaș 7, Florean 7 — D. ta- 

Nerr.țeanu 6 (min. 73 Ctaclrtan 5), Costea 5. 
tona 7 — Nodu 7, Fobtinî șan 8, Mehedtațu 
:hi 6, Cotec 6 - Anghet 5 (min. 82 Roșea), 
etcu 5.
7 ; ta linie : I. Chilibor (Piteai) și Fr. Co-

• —
TIRGOVIȘTE, 13 (prin telefon)

In minutul trei putea fi 1—1 I 
Numai că Fi. Grigore șl Coraș — 
după spectaculoase acțiund indi
viduale — au ratat mari ocazii 
de gol. Au urmat apoi, din păca
te, lungi minute de joc anost. 
Jucătorii lui Proca nu Iși găseau 
ritmul, fundașii centrali ezitau. 
Furnică și Kallo „cărau" mingile 
pînă le pierdeau, Fi. Grigore șl 
Greaca centrau în contratimp, 
Tătaru și Marinescu finalizau de
fectuos. Echipa gazdă părea co
nectată la o altă partitură, aceea 
a jocului din deplasare, resim- 
țindu-se parcă de faptul că a 
susținut trei din cele patru 
jocuri pe teren străin. Abia tn 
ultimul sfert al reprizei acțiunile 
ei au căpătat limpezime, dar Ene 
și Alexandru- (min. S2 și 86), In
tercalați in atac, au reluat pe 
Ungă poartă, din poziție foarte 
bună. Aceste două ocazii au 
prefațat golul marcat in min. 44:

Kallo a centrat de pe stingă, la 
marginea careului de 16 m., de 
unde căpitanul tirgoviștenllor, 
GHEORGHE, a șutat plasat, jos, 
la colț, Jivan a plonjat, a atins 
balonul, dar fără să-l poată opri: 
1—0.

După pauză, C. S. Tlrgoviște a 
jucat mai bine, tăios, energic, 
cu dăruire șl. In min. 57, și-a 
mărit avantajul : pltaru a avan
sat paralel cu tușa ca o verita
bilă extremă, a centrat la semi- 
tnălțime, MARINESCU a țîșnit 
dintre fundașii centrali arădeni 
și a reluat, cu capul, imparabil 
In gol. Replica oaspeților în a- 
ceastă parte a jocului s-a rezu
mat la două mari ocazii, prin 
care putea reduce handicapul : 
Domide — șut in transversală 
(min. 75) și Kukla — șut de la 
6—7 m în Ene, ghemuit pe linia 
porții (min. 76).

Laurențiu DUMITRESCU

PLICTIS ÎN TEREN SI ÎN TRIBUNE
1

F.C. OLIMPIA SATU MARE - GLORIA BUZĂU 1-0 (1-0)
ii 1-0 (0-0).
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privește ofensiva. O dovedesc 
rarele lor contraatacuri, purtate 
fn general fără aplomb, ca și 
unicul șut spre poartă (Petre
scu min. 60).

Ineă din primele minute, ie
șenii se instalează în „treimea" 
oaspeților și nu vor mai Ieși 
decît rareori de-a lungul celor 
90 de minute de joc. Și situați
ile favorabile ieșenilor se scurg 
una după alta : in min. 6, 8, 10, 
Costea, D. Ionescu și mai ales 
Nemțcanu (șut in bara tran
sversală, de la un metru !) ra
tează incredibil. Păltinișan, ca 
ți Mehedinții, sînt tot timpul Ia 
post. Și ocaziile ratate conti
nuă : din nou Nemțeanu (min. 
38), șut' pe lingă poartă, după 
ce driblează pe Cotec și Vișan; 
apoi — din nou Nemțeanu ! 
(min. 43). După pauză jocul 
are același profil, faze fierbinți 
se petrec în minutele 78, 79 și 
84. în acest minut 84, un șut 
al lui Florean este miraculos 
respins de Cotec aflat cu cîți- 
va centimetri în fața liniei 
porții ! Ultimul minut, ultima 
zvîcnire, dar Catona apără șu
tul lui Florean și Politehnica 
Iași dovedește încă o dată că 
joacă frumos dar nu știe să 
înscrie.

Mircea TUDORAN

Sladion Olimpia ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproximativ 
6 000. A marcat : HELVEI (min. 43). Șuturi ia poartă : 20—4 (pe poartă : 6—2). 
Carnete : 10-1.

F. G OLIMPIA : Feher 8 — Pinter 6, Sma randache 7, Matei 7, Popa 6 
frnin. 76 Both I) — Marcu 6, Kaiser 6 (min. 87 Goia), Bathori II 7 — Hel- 

vei 8, Murefan 5, Hațegaou 6.
GLORIA : Cristian 17 — Nan 6, Nicolae 7, Simion 7, Tulpan 8 — Dobre 

5, Tomc 5 (min. 63 Necuteeo 6), Oprițao 6 — Negoescu 6. Stan 7, Gh. Radu 
4 (min. 25 Stanei u 6).

A arbitrat : V. Roșu 7 ; ic Hnie : C. Bărbulescu și G. Dragomir (toți din 
București).

Cartonașe galbene : KAISER.
Trofeul Petschotschi : 9. La juniori : 1-0 (0-0).

VICTORIA TECUa - F.C.M. GALAȚI 
4—6 (2-2). Au KKiroat : Rusu (min.
12 și 81). Haiduc («steu 31. autogol)* 
Stoca (min. 80), respect, v Ftarea 
(min. 16 și 86), Bixrec frnin. 31) t 
Comtentinescu (m>. 50). Adcxn (min. 
68. outogoD F Adcmoche (min. 82,

OLTUL SF. GHEORGHE - RELON-
CEAHLAUL P. NEAMȚ 2-«
Autor i golurMOf : Gecrgesc. (nrn. 
17) fi S^estien (mta. STi.

TRACTORUL BRAȘOV - LGI.M.
BRAȘOV 2-1 (1-«). Au towcns : Lu- 
puter. (mm. 42, autogo*). Cbioreanu 
(min. 71), respect?* Dor. (min. 60).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - MITRA- 
MONIA FAGARAȘ 2-1 (G-0). Auto
rii golurilor : Ghergbe (min. 62), 
Pa’csch vescu (mia. 85), respect v 
Arinecinu (min. 64).

MINERUL GURA HUMORULUI 
C-S.M. SUCEAVA 6-0.

PROGRESUL BRÂ4LA - PORTUL 
CONSTANȚA 1-0 (1-0). Unicul flo4 
<1 fost reaHzat de Oprea from. 4).

MUSCELUL CÎMPULUNG - DELTA 
TULCEA 1-0 (0-0). A tasate ; Be 
revoianu (mm, 55).

VIITORUL VASLUI - F.C. BRÂ1LA 
3—1 (2-0). Au marcat : Cloacă (min. 
12), Cocoș (mîn. 43), Amaronde’ 
(min. 71), respectiv Telegraf (mta. 
80).

SERIA A II-a ------
C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN - 

GAZ METAN MEDIAȘ 3-0 (1-0). Au
tori» golurilor : Pițurcă (mto. 13 fi 
min. 46 di-r 11 m) și Nițâ (mîn. 65).

RULMENTUL ALEXANDRIA - DI
NAMO SLATINA 1-0 (1-0). A mor 
cot Voicilă (mîn. 32).

CHIMIA BRAZI - CHIMIA TR. MĂ
GURELE 1-1 (0-0). Au Interii : Mișu 
(min. 63) pentru Chimia Brozi, An
drei (min. 72) pentru Chrmta Tr, 
Măgurele.

METALUL BUCUREȘTI - AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 2-0 (1-0). Au mar
cat : Prodan (min. 15) și Șumutan- 
schi (min. 56).

ȘOIMII SIBIU - PETROLUL PLO
IEȘTI 2—1 (0—1). Au înscris : Frcrțriă
(min. 53 și 82), respectiv Simaciu 
(mia. 44).

PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
- RAPID BUCUREȘTI 0-1 (0-0). Au
torul golukri ; Șutru (min. 71).

Ș. N. OLTENIȚA - ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 1—0 (0—0). A marcat :
Rateu (min. 85),

F.C.M. GIURGIU - POIANA OM- 
PINA 3—0 (0-0). Au înscris : Corln 
(min. 4-7 și 59) și C. Sandu (min. 
63).

VIITORUL SCORNICEȘTI - META-

SERIA A m-a ----

F.C. CONSTANȚA - CONSTRUC
TORUL IAȘI 2-1 (1-1). Autorii gc-
lurHor : Tcrarache (irtin. \TO și 63). 
respectiv Andreescu (min, 40$.

Rele târî de Ic V. Doruf, Gh. Brio-- 
lâ, V. Secăreanu, C. Gruia, D. Ba-, 
Iahen. I. Baltag, P. Mcteoiu, M. Fie
rea și C Popa.

1. F.C.M. GALAȚI 5 4 0 1 14- • 8
2. VHL Vaslui 5 4 8 1 1(F 4 1
3. F.C. Constanța 5 3 1 t 7- 5 7
4. Muscelul C-lung 3 3 8 2 0- 4 6
5. Steagul roșu 5 3 0 2 7- 1 6
6. C.S.M. S-va 5 2 2 1 7- 3 6
7. Constr. tașî 5 3 0 2 7- 4 6
8. OKul Sf. Gh. 5 2 1 2 5- 5 5

8-10. F.C. Brăila 5 2 1 2 5 7 5
9-10. Minerul G. H. 5 2 1 2 2- 4 5

11. I.CJ.M. Bv. 5 2 0 3 8- 8 4
12-13. Delta Tui cea 3 2 0 3 3- 4 4
12—IX Portul C-ța 5 2 0 3 4- 5 4

14. Troctorul Bv. 5 2 0 3 6- 9 4
15. Reion-Ceahlăul 5 2 0 3 3^ 8 4
14. Prog. Brăila 5 1 f 3 2- 8 3
17. Nrircmonia Făg. 5 1 1 3 4-12 3
11. Vict. Tecuci 5 1 0 4 8-12 2

ETAPA VIITOARE (duminică 24 sep
tembrie) : Portul Constanta — Stea
gul roșu Brașov, Re'xxi-CeahlăuJ P. 
Neamț — F.C. Constanța, Victoria 
Tecuci — I.C.I.M. Brașov, M?neru! 
Gura Humorului . — ,Viitorul Vaslui, 
F.C. Brăila — Deita Tutaeo, Tractorul 
Brașov — C.S.M. Suceava, Nitramo- 
nla Fâgănoș — Progresul Brăilc,’ 
F.C.M. Galați — Musoeît^ Câmpulung, 
Constructorwi lași — OJtwJ Sf. Gheor- 
ghe. *

LUL PLCPENI 1-0 (1-0). A marcel s 
Șoarece (min. 26).

Re Ia târî de la Gh. Manafu, M. B?- 
ion, I. Tânăsescu, P. ton, I. Bote con, 
N. Ionescu, V. Țugui, Tr. Borbătafâ 
>i T. Devetac.

1. PETROLUL PU 5 3 1 1 13- 7 7
2. Rapid Buc. 5 3 11 8-3 7
3. Viit. Scorni cești 5 3 11 7-5 7
4. F.C.M. Giurgiu 5 2 2 1 8- 6 6
5. Metalul Buc. 5 2 2 1 4- 5 6
0. Ș.N. Oltenița 5 1 4 0 3- 2 6
7. Autobuzul Buc. 5 2 1 2 8- 4 5
8. Rulmentul Alex. 5 2 1 2 4- 3 5
9. Chimia Brazi 5 2 1 2 6-5 5

10. CSM Drobeta 5 2 1 2 7- 7 5
11. Dinamo Slatina 5 2 1 2 7-6 5
12. Metalul Plopeni 5 2 0 3 6- 4 4
13. Electroputere Cr. 5 2 0 3 M4
U. Progresul Vulcan 5 2 0 3 8-10 4
15. Șoimii Sibiu 5 2 0 3 5- 7 4
16. Poiana Cîmpina 5 2 0 3 7-14 4
17. Chimia Tr. Măg. 5 1 2 2 5-13 4
18. Gaz metan 5 0 2 3 2- 7 2

ETAPA VIITOARE (duminica 24 sep
tembrie) : Poiana Ctmpina — Auto
buzul București, Dinamo Slatina — 
Electroputere Craiova, Chimia Tr. Mă
gurele - Rapid București, C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Rulmentul 
Alexandria, Gaz metan Mediaș — 
F.C.M. Giurgiu, Metalul București — 
Șoimii Sibiu, Progresul Vutoan Bucu
rești — Ș.N. Oltenița* Chimia Brazi
— Metalul Plopeni, Petrolul Ploiești
— Viitorul Scorni cești.

• ""11 11—
SATU MARE, 13 (prin telefon)
Debut neangajant al ambelor 

echipe, totul începînd și sfîr- 
șindu-se la mijlocul terenului, 
într-o însăilare apatică și nein
teresantă, care a durat mai 
mult de jumătate de repriză. 
Abia în min. 24, Kaiser a tri
mis periculos balonul de la 16 
m, mingea trecînd de puțin pe 
lingă poartă, și tot el a repe
tat faza, două minute mai tîr- 
ziu, singura diferență fiind a- 
ceea că ea a încununat trei 
pase consecutive ale gazdelor... 
O singură amenințare a porții 
lui Feher : in min. 34, Negoes- 
cu a șutat cu boltă peste por
tarul sătmărean, dar și pe lin
gă poartă. în ultimele 10 mi
nute ale primei reprize jocul a 
devenit mai dinamic, doar gre
șelile de tehnică individuală 
ale atacanților sătmăreni făcind 
ca tabela să rămînă neschim
bată pînă în min. 43, cînd do

minarea accentuată a gazdelor 
s-a concretizat prin golul în
scris de HELVEI — găsit liber 
de Bathori II la 12—13 m de 
buturile adverse —, șutul aces
tuia, ușor, dar plasat, poposind 
in poarta lui Cristian II.

Un singur lucru inedit în re
priza secundă : mutarea lui 
Helvei, ca fundaș de margine, 
odată cu introducerea lui Both 
I. Mișcare fără efect, pentru că 
în afara unei ratări a lui Hațe- 
ganu, din min. 49 (singur, Ia 
6 m, a trimis pe lingă poartă), 
gazdele nu s-au putut detașa. 
Gloria a avut un singur șut 
periculos pe spațiul porții ad
verse, în min. 80, cînd Stan a 
trimis balonul cu capul, jos la 
colț, dar Feher a reținut spec
taculos și sigur. Debut ezitant, 
marcat de trac (a fluierat cu- 
întîrziere) al arbitrului V. 
Roșu.

Paul SLÂVESCU

METALURGISTUL CUGIR - MINE
RUL MOLDOVA NOUA 2-0 (1-0).
Au înscris : Șâi (min. 18 dhn 11 m) 
șl Tințe (min. 60),

VICTORIA CALAN - MINERUL CAV- 
NIC 2-0 (0—0). Au marcat : Muia 
(min. 65) și Rizescu (min. 70).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - MUREȘUL 
DEVA 1-0 (0-0). Autorul golului : 
Gostilean (min. 90).

IND. SIR MEI C. TURZII - ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 3-0 (1-0). Autorii go
lurilor : Radu (min. 7 din 11 m și 
min. 80) și Mure șan (min. 65).

AURUL BRAD - CHIMICA TÎRNA- 
VENI 2-0 (2-0). Au însoris : Mororu 
(min. 34) șl Golda (min. 35).

DACIA ORAȘTIE - „U« CLUJ-NA
POCA 0-0.

MINERUL ANINA - C.F.R. TIMI
ȘOARA 4-0 (2-0). Au marcat : Pla- 
tagă (min. 33, 41 șî min. 53 din 
11 m) și David (min. 61).

F.C.M. REȘIȚA - GLORIA BISTRIȚA
2— 2 (1—0). Autorii golurilor : Uțiu 
(nvn. 25>, Gabel (min. 71) pentru 
F.C.M., Moga (min. 46), Georgescu 
(min. 76) pentru Gloria.

U.M. TIMIȘOARA - C.I.L. SIGHET
3— 1 (1—1). Au înscris : Mușat (min.

20 și min. 81 d4n 11 m), Roșu (mîn. 
75), respectiv Cioban i (min.

Relatări de Ic M. Viiceanu, A. 
Ghunter, I. Pocal, P. Tonea, Al. Jur- 
€â, B. Crețu, P. Lungu, D. Pldvițiti
șî St. Marton.

1. MIN. ANINA 5 3 1 1 16- 4 7
2- 3. Gloria B-ța 5 3 1 1 8- 4 7

Aurul Brad 5 3 1 1 7- 3 7
4. „U- Cluj N. 5 3 1 1 4- 2 7
5. Victoria Câlan 5 3 1 1 8- 9 7
6. Ind. sirmei C.T. 5 3 0 2 8- 8 6
7. înfrățirea Or. 5 2 1 2 10- 7 5
8. C.I.L. Sighet 5 2 1 2 5- 5 5

9-10. Min. Cavnic 5 2 1 2 4- 5 5
Metalurg. Cugir 5 2 1 2 7- 8 5

11. C.F.R. Cluj-N. 5 2 0 3 5- 5 4
12. U.M. Timișoara 5 1 2 2 5- 6 4
13. Minerul M. N. 5 2 0 3 2- 4 4

14-15. Chimica Tîrn. 5 1 2 2 6- 8 4
Dacia Orâștie 5 1 2 2 4- 6 4

16. Mureșul Deva 5 1 1 3 6- 6 3
17. F.C.M. Reșița 5 1 1 3 7-10 3
•18. C.F.R. Timișoara 5 1 1 3 3- 9 3

ETAPA VIITOARE (duminică 24 sep
tembrie) : ,,U“ C!uj-Napoca — Ind.
sirmei C. Turziî, Dacia Orășt:e — 
Chimica Tîrnăveni, Minerul Anina — 
Aurul Brad, Mureșul Deva — Victoria 
Câlan, Gloria Bistrița — U.M. Ti
mișoara, C.F.R. Timișoara — C.F.R. 
Ctaj-Napoca, înfrățirea Oradea — 
Metalurgistul Cugtr, C.I.L. Siqhet — 
F.C.M. Reșița, Minerul Mo’.dova Ncuâ 
— Minerul Covnic.



La „internaționalele14 de judo pentru juniori

REPREZENTANȚII NOȘTRI, ÎNVINGĂTORI IA TREI CATEGORII
Sîmbătă și duminică, sala 

Dinamo «lin Capitală a găzduit 
campionatele internaționale de 
judo ale Bomâniei rezervate 
juniorilor.

întrecerile, la care au partici
pat și sportivi din Bulgari», 
Cehoslovacia, R.F.G. și U.R.S.S., 
s-au încheiat cu succesul repre
zentanților țării noastre. Ei 
au obținut trei locuri I, cinci 
locuri II și șapte locuri III, 
fapt care a făcut ca în clasa
mentul general, alcătuit prin 
adiționare de puncte (nu s-au 
desfășurat întreceri pe echipe). 
România să se claseze pe locul 
I, urmată de Ioturile din 
U.R.S.S. și R.F.G.

Partidele din cadrul catego
riei superușoară au fost domi
nate de românul Măricel Zam
fir și sovieticul Vladimir Efi
mov. cîștigători prin ippon în 
toate întîlnirile eliminatorii. Fi
nala dintre cei doi sportivi a 
constituit o adevărată demon-

strație de procedee tehnice, 
victoria revenind sportivului 
nostru. O altă întîlnire specta
culoasă a fost cea din cadrul 
categoriei semimijlocie, în care 
sovieticul Serghei Mezențev l-a 
întrecut cu greu pe tehnicul 
judoka român Gabriel Sapta — 
abia restabilit in urma acciden
tului suferit

Dar lată clasamentele : CATE
GORIA SUPERUȘOARA : 1. Mă
ricel Zamfir (România), 2. Vla
dimir Efimov (U.R.S.S.), 3. Ion 
Domnar și Mihai Nistor (R) ; SE- 
MIUȘOARA : 1. Gheorghe Cen-
țiu (R), 2. Bella Onedi (R), 2. Al
bin (Mimler (R) șl Ion Popa (R) ; 
UȘOARA : 1. Alexandr Kotin
(U.R.S.S.), 2. Leonid Miinik
(U.R.S.S.), 3. George Marinescu 
(R) și Chirii Gheorghiev (Bulga
ria) ; SEMIMIJLOCIE : 1. Serghei 
Mezențev (U.R.S.S.), 2. Gabriel
Sapta (R), 3. Jiri Kral (Cehoslo
vacia) și Istvan Mate (R) ; MIJ
LOCIE : 1. Iosif Pali (R), 2. Ște
fan Toma (R). 3. Werner Haake 
(R.F.G.) și lurl Melenievskl

(U.R.S.S.) ; SEMIGREA : 1. Igor 
Maranikov (U.R.S.S.), 2. Bella 
Udvari (R), 3. Klaus Burggraf 
(R.F.G.) șl Coste! Năftică (R) ; 
GREA : I. Igor Bogdanovicl
(U.R.S.S.), 2. Mihal doc (R), 3. 
Vasil Ninov (Bulgaria) șl Dan 
Mihal (R).

Nicolae CHINDEA

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
ATLEȚ1I NOȘTRI OB|1N 

VICTORII
In cadrul unui concurs atle

tic internațional desfășurat la 
Trento (Italia), snortivii romi-ți 
au obținut 4 victorii: Horia 
Toboc — 47,57 sec. la 400 m, 
Ilie Floroiu—13:30,8 la 5 000m, 
Vasile Bichea — 8:38.74 la
3 000 m obst. ți Tudorel Pîrvu 
— 74.42 m la suliță.

in turneul de tenis din Capitală

VICTORII ALE OASPEȚILOR 
ÎN ÎNTÎLNIRILE FINALE

MĂRȘĂLUITORII R0MĂN1 ÎNVINGĂTORI 
ÎN BALCANIADA P.T.T.R.

CONSTANȚA, 17 (prin tele
fon). Sportivi lucrători din poș
tă și telecomunicații din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia și Româ
nia au participat duminică la 
Întrecerile competiției, devenită 
tradițională, Balcaniada de 
marș P.T.TJÎ. La start, în fața 
oficiului poștal de pe bd. To
mis, s-au aliniat 20 de concu
rent!. care s-au întrecut apoi 
de-a lungul unui traseu măsu- 
rînd 10 km.

Disputa, foarte interesantă, 
s-a decis abia la finiș, ciștigat

de concurentul român Gheor
ghe Jugănaru, cronometrat in 
42:30.0. Pe locurile următoare : 
X A. Caragnioros (Grecia) 
42:35,0, 1 C-Hn Staicu (Româ
nia) 43:00.0. 4. G. Caragnioros 
(Grecia) 44:25,0, 5. K. Tencev 
(Bulgaria) 44:®A X M. Perși- 
naru (România) 44:55.0. etc.
întrecerea ne echipe a fost rfș- 

tizatâ de reprezentativa Româ
niei. care a acumulat 18 p, 
fiind urmată de Grecia 26 p. 
Iugoslavia 42 p si Bulgaria 
43 p. (P. ENACHE-coresp.).

Ieri s-au încheiat întrecerile 
turneului internațional de tenis 
din Capitală, desfășurat Pe te
renurile clubului organizator, 
Steaua. Au participat o parte 
din tenismanii noștri fruntași, 
alături de invitați de peste ho
tare, jucători de la ȚS.K.A. 
Moscova.

Proba individuală a revenit 
cunoscutului tenisman sovietic 
Konstantin Pugaev. care a to
talizat >n turneul final 3 vic
torii. Singurul dintre reprezen
tanții noștri prezent in această 
fază ultimă a întrecerii a fost 
Marian Mirza (Steaua), care 
ocupă locul 2—4, la egalitate 
cu Anatoli Volkov și Peter 
Lamp (ambii T.S.K.A.) — toți 
cu cite o victorie. Cu un pios 
de experiență și ambiție, M. 
Mîrza ar fi putut decide tn fa
voarea sa meciul de sîmbătă.

cu K. Pugaev, în fața căruia a 
cedat cu 4—6, 6—7. în ultima
partidă, stelistul pierde din nou 
la scor strins : 6—7, 3—6 cu A. 
Volkov.

Finala probei de dublu a o- 
pus perechile K. Pugaev — A. 
Volkov și M. Mîrza — J. Bîrcu. 
Aceștia din urmă se califica
seră printr-o victorie cu 6—1, 
6—3 asupra sovieticilor V. Ko
rotkov — P. Lamp, în semifi
nală. Ultima întîlnire a oferit 
un spectacol agreabil, ambele 
cupluri conducind pe rind, dar 
pînă la urmă Pugaev și Volkov 
au forțat victoria : 6—4, 7—6.

Turneul s-a dovedit util pen
tru verificarea jucătorilor noș
tri, dintre care însă A. Dîrzu și 
FL Segărceanu ar fi putut avea 
prezente mai active în contu
rarea rezultatelor finale.

CONCURS INTERNATIONAL
BRĂILA. 17 (prin telefon). 

Cel mai important turneu in
ternațional de dirt-track al ac
tualului sezon a început dumi
nică. pe pista stadionului mu
nicipal din localitate. Cei peste 
5000 de spectatori au urmărit 
curse viu disputate, de un bun 
nivel tehnic. în care oaspeții 
6i-au confirmat valoarea, domi- 
nînd întrecerea. Dintre alergăto
rii români doar maestrul spor-

Of DiHT-TRACK IA BRAIIA
tulul Ion Bobilneanu s-a ridi
cat la nivelul adversarilor.

Iată rezultatele: 1. Z. Vuculik 
(Cehoslovacia) 15 p. 2. W. 
Schneider (R.D.G.) 13 p. X C. 
Sterna (Polonia) 13 p. 4. L Bo
bîlneanu (România) 13 p. 5. H. 
Brodala (Polonia) 11 p. 6. L 
Daniel (Cehoslovacia) 8 p. Al 
doilea concurs va avea loc 
marți dună-amiazâ pe stadionul 
Metalul din Capitală.

D. CRISTACHE-coresp.

CASSIUS CLAY ESTE DIN NOU 
CAMPION MONDIAL!

Comentarii după mecial de la New Orleans

PRIMA ETAPA A TURULUI 
BULGARIEI

Disputată pe traseul Sofia — 
Trojan, prima etapă a Turului 
Bulgariei a revenit ciclistului 
italian Cassatti — 175 km in 
4h 10:05. Au urmat. In același 
timp. Michalak (Polonia). Ba
rinov (U.R.S.S.) și Drogăm 
(R.D.G.). Cu plutonii a
43 sec față de cîștigător, au 
sosit ți cicliștii români. Pe e- 
chipe, etapa a fost cîștigată de 
Italia 12h 31:41. Formația
României s-a clasat pe locul 
9, cu 12 h 32:24.

BASCHETBALISTII CLUJENI 
ÎNVINGĂTORI

în turneul internațional mas
culin de baschet de la Varșo
via. echipa Universitatea Clui- 
Napoca a învins cu scorul de 
65—64 (47—32) formația locală 
AZS. într-un alt joc. Slavia 
Kosice a întrecut cu 64—45 
(40—25) echipa AZS Lublin.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA TOKIO

Virginia Ruzici a fost între
cută de olandeza Betty Stove 
în „sferturile" turneului inter
național feminin de tenis des
fășurat la Tokio (scorul aces
tei partide nu ne-a parvenit), 
în semifinale: Virginia Wade
— Marita Redondo 6—1, 6—2 | 
Betty Stove — Wendy Turn
bull 2—6. 7—6, 6—2. în finala. 
Virginia Wade — Betty Stove 
6—4, 7—6.

ÎNTRECERI LA VOLEI
în turneul international stu

dențesc de volei care are loc in 
Polonia au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : feminin : 
Universitatea Cluj-Napoca — 
AZS Katowice 3—2 ; Akademik 
Vama — AZS Belostok 3—0 ; 
masculin: Politehnica Timișoara
— AZS Cracovia 3—1.

La Miercurea Ciuc fi București

FINAL ÎN PRELIMINARIILE 

„CUPEI ROMÂNIEI*1 LA HOCHEI
De la 25 septembrie - turneul final

NEW YORK. — Pe rin
gul instalat la arena „Super- 
dome* din New Orleanc (Loui
siana), in prezența a peste 
"0 000 de spectatori, s-a dispu
tat meciul pentru campionatul 
mondial de box la categoria 
grea (versiunea W.B.A.) intre 
pugiliștii americani de culoare 
Cassius Clay și Leou Spinks 
întilnirea s-a încheiat, după 15 
reprize, cu victoria la puncte a 
lui 'Cassius Clay, care reușește 
să recucerească pentru a doua 
oară titlul, performanță unică 
în analele categoriei supreme 
a boxului profesionist

Comentînd meciul, agenția 
France Presse notează, între al
tele : „Confirmînd pronosticuri
le care-1 dădeau favorit, la 14 
ani după victoria asupra Iui 
Sonny Liston și la patra ani 
după come-backul în fața ltd 
George Foreman, pentru a treia 
oară Clay devine campion mon
dial. In meciul cu Spinks, mai 
tînăr eu 12 ani și cu un handi
cap de greutate de 19 kg, șa-

Iangerul a impus ritmul luptei, 
punind în valoare mal ales ex
periența și viteza sa, dacâ forța 
pumnului nu mai este cea din 
tinerețe. Campionul a avat a- 
vantaj dar doar in reprizele a 
3-a 0 a 8-a. dar ineepind di» 
rundul al 9-lea inițiativa a a- 
parținut lui Clay pini la sfir-

Cassius Clay a susținut în to
tal 58 de meciuri, dintre care 
24 pentru campionatul tnoociaL 
A terminat învingător in 55 de 
initlniri. pierzînd numai trei, 
în ceea ce privește activitatea 
sa viitoare, el a declarat că 
are nevoie «ie un răgaz de cl
teva luni pentru a decide dacă 
va organiza festivitatea pentru 
retragerea sa din box sau își 
va alege Un țalanger pentru o 
nouă întîlnire.

In deschidere la meciul ve
detă, americanul Mike Rossman 
l-a învins prin k.o. tehnic. în 
repriza a 13-a. pe argentinianul 
Victor Galindez. devenind cam
pion mondial la cat semigrea.

„CUPA DAVIS"
0 Echipa de tenis a Angliei 

a obținu* calificarea pentru se
mifinalele interzonale, tn cadrul 
cărora urmează »ă intUnească 
Australia. La Eastbourne in fi
nala grupei europene A. tenis
manii englezi conduc cu 4—1 ta 
fața Cehoslovaciei înaintea ul
timei partide de simplu. Tînă- 
rul Ivan Lendl a fost învins da 
Mottram (4—4. S—7. S—7) și Coz 
(2—4. 3—4. 4—4). Cea mai dis
putată tr.tilnire a fost cea de 
dublu, in care perechea Cox — 
D. LJcyd a dispus eu 6—4. 13—13, 
6—4. 2—6, 4—4 de Kodes — Smid.
0 Ia finala grupei europene 

B la Baastad, echipa Suediei 
conduce cu 3—1 tn fața forma
ției Ungariei.

0 La Santiago de Chile se 
dispută finala zonei americane 
la eare se lntilnesc echipele 
S.UA. șt Chile. Oaspeții conduc 
cu 2—6 după primele două slm- 
plurt.

0 Rezultate înregistrate în pri
mul tur al ediției 1978—79 : Mo
naco — U.R.S.S. 0—3 ; Belgia — 
Irlanda 2—»: Olanda — Norvegia 
1—1 ; Finlanda — Maroc 5—6 ; 
Elveția — iran 2—1.O mare surpriză se profila în 

penultima zi a turneului preli
minar al ,Cupei României* la 
hochei, desfășurat la Miercurea 
Ciuc. Tînâra formație Metalul 
Rădăuți (ciștigâtoarea campiona
tului Diviziei B) conducea, după 
2 reprize, cu 3—1 pe Sportul stu
dențesc ASE ! Abia în ultima 
treime, cu un mare efort, stu
denții bucureșteni au reușit să 
obțină egalarea, calificîndu-se da
torită unui golaveraj superior.

Iată rezultatele : Sport club — 
Agronomia Cluj-Napoca 16—2 
(3—0, 3—1, 4—1), Sp. stud. ASE 
— Metalul 3—3 (0—1, 1—2, 2—0), 
Metalul — Agronomia 5—I (1—1, 
4—3, 0—0), Sp. stud. ASE — A- 
vîntul Gheorghieni 6—2 (2_ 1,
1—1, 3—0).

CLASAMENTUL t 1. Sport club 
8 p (47—9), 2. Sp. stud. ASE 5 p 
(21—17), 3. Metalul 5 p (16—28), 
4. Avlntul 2 p. 5. Agronomia 0 p.★

La București, partida derby a 
seriei a opus sîmbătă echipele 
Dunărea Galați și Unirea Sf.

Gheorghe. Ambele fiind In acel 
moment calificate, partida a pur
tat mal mult un caracter de am
biție, fiind și un fel de duel în
tre foștii colegi de la conduce
rea echipei naționale, antrenorul 
emerit Mihai Flamaropol (Uni
rea) și Ion Tiron (la Dunărea).

Deși conduși cu 2—0, gălățenil 
au reușit să se impună plnă la 
urmă, datorită unui joc mal or
ganizat, mai disciplinat și mal 
colectiv decît al formației din 
Sf. Gheorghe, care are și ea 
clteva valoroase individualități. 
Scor final 6—3 (1—2, 2—0, 3—1). 
In primul meci : Tiroava Odor- 
hei — Liceul C.S. Șe. M. Ciuc 
4—0 (3—0, 0—0, 1—0).

CLASAMENTUL s 1. Dunărea 
6 p (30—6), 2. Unirea 4 p (30—12), 
3. Timava 2 p (10—24), 4. Liceul 
C.S.Șe. 0 p (3—31).

In felul acesta. Sport club, Sp. 
stud. ASE, Dunărea șl Unirea 
(alături de Steaua și Dinamo) 
s-au calificat pentru turneul fi
nal programat în Capitală, de 
la 25 septembrie.

CAMPIONATE
ANGLIA : Rezultate din etapa 

a 6-a : Arsenal — Bolton 1—0 ; 
Aston Villa — Everton 1—1 ; Li
verpool — Coventry 1—0 ; Tot
tenham — Leeds 2—1; Manches
ter City — Chelsea 4—1. In cla
sament conduce Liverpool —12 p, 
urmată de Everton — 18 p.

RJJ. GERMANA : După 6 eta
pe. în clasament conduce Dyna
mo Berlin cu 12 p, urmată de 
Dynamo Dresda cu 9 p. Clteva 
rezultate : Rostock — Jena 0—2 ; 
Erfurt — Riesa 2—1 : Magdeburg 
— Zwickau 5—0 ; F.C. Karl Marx 
Stadt — Halle 0—2 ; Dynamo 
Berlin — Lokomotive Leipzig 
2—1 ; Dynamo Dresda — Union 
Berlin 2—1.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

UNGARIA: Campionatul primei 
categorii a fost întrerupt in ve
derea pregătirilor pe care selec
ționata țării le face pentru cam
pionatul european. După cum se 
știe, miercuri, la Helsinki, re
prezentativa Ungariei tntUnește 
în cadrul acestei competiții se
lecționata Finlandei.

RF. GERMANIA : tn etapa a 
6-a a campionatului vest-german 
Fortuna Dusseldorf a furnizat 
cea mai mare surpriză, cîștigînd 
eu 6—L în deplasare, cu forma
ția Darmstadt. Punctele învingă
torilor au fost înscrise de Fanz, 
Seek Allots (2), iar celelalte 
două au fost realizate prtn au
togolurile lui Bechtold și'Wexs. 
Alte rezultate : Koln — Hamburg 
î—3 ; Stuttgart — Duisburg 2—6; 
Bochum — Schalke 2—2 ; Bre
men — Eintracht 6—2 ; Bayern

— Braunschweig 6—1 ; Kaisers
lautern — Niimberg 3—0 ; Bo
russia MGnchengladbach — Bilel- 
feld 4—1. In clasament conduce 
Kaiserslautern cu 9 p. urmată 
de Bayern, Hamburg, Fortuna — 
cu rite 8 p.

IN CUPA U.E.F.A.
In cadrul ultimului meci din 

prima etapă (tur) echipa ciprio
tă Pezoporikos Larnaca a ter
minat la egalitate cu formația 
poloneză Slask Wroclaw : 2—2.

ECHIPA S.UJL, LA ANVERS
Contlnulndu-șl turneul tn Eu

ropa, selecționata S.U.A. a evo
luat la Anvers în compania for
mației belgiene Berchem. Par
tiția s-a Încheiat la egalitate: 
1—1 (1-6).

ATLETISM 0 tn concursul de 
la „Crystal Palace" din Londra, 
englezul Steve Ovett a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de două mile, cu timpul de 
8:13,51. Pe locul secund s-a cla
sat kenyanul Henry Rono — 
8:14,66. Alte rezultate : 20» m — 
Gilkes (Guyana) 20,36 ; 5000 m
— Nyambui (Tanzania) 13:28 5 ; 
greutate — Capes (Anglia) 20,00 
m : 400 mg — Pascoe (Anglia) 
49,63 ; 800 m (f) — Krystina Kas- 
perczyk (Polonia) ,1:59,78.

CICLISM 0 La Mtlnchen, ri- 
cllsta olandeză Keetie van Os- 
sten a stabilit un nou record 
mondial al orei — 43,028 km.
(v.r. Maria Cressari 41,471 km). 
• Disputată pe traseul Morzine- 
Avoiraz (114 km) etapa a 11-a 
«lin „Tour de l’Avenir" a reve

nit lui Serghei Morozov (U.R.S.S.). 
In clasamentul general continuă 
să conducă Suhurucenkov 
(U.R.S.S.). urmat de Galaletdinov 
la 3:50, Morozov la 4:34, Averin 
la 4:42, Pozzi la 4:55.

HANDBAL 0 Competiția in
ternațională masculină desfășu
rată la Tmava s-a încheiat cu 
succesul primei reprezentative a 
Cehoslovaciei, cu 10 p. Au ur
mat in clasament : Ungaria 8 p, 
U.R.S.S. 6 p. Franța 4 p. Bul
garia 2 P și Cehoslovacia (B) 0 p. 
Rezultate din ultima zi : Ceho
slovacia (A) — U.R.S.S. 13—16
(8—11) ; Franța — Bulgaria 18—17 
(5—9) ; Ungaria — Cehoslovacia 
(B) 31—17 (14—10).

ȘAH 0 Sîmbătă, la Baguio 
(Filiplne), s-a disputat a 23-a 
partidă a meciului pentru titlul

mondial dintre campionul lumii 
Anatoli Karpov și șalangerul său 
Viktor Korcinoi. Partida s-a În
cheiat remiză ta mutarea 41-a. 
Scorul rămine 4—2 în favoarea 
lui Karpov.

VOLEI 0 Turneul internațional 
masculin de la Paris a fost clș- 
tigat de selecționata R P. Chine
ze, cu 6 puncte, urmată de 
Franța 5 p. Ungaria 4 p șl Bul
garia 3 p. In ultima zi. echipa
R. P. Chineze a întrecut cu 3—0
(10, 10, 8) formația Bulgariei, iar 
Franța a dispus cu 3—2 (-5. 13. 
-11 7, 11) de Ungaria. 0 La
Ddsseldorf a început un nou tur
neu masculin. Primele rezultate:
S. U.A. — R.F. Germania 3—1 ; 
Mexic — Venezuela 3—0 ; Coreea 
de Sud — Tunisia 3—0 ; Brazilia 
— Canada 3—3.
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Turnee intemcționoM ia Atlanta (feminin) și 
Los Angeles (mascvAm)
Meciue în preliminariile C.E. ! Irlanda — Irlanda 
de Nord ; Danemarca — Angi-a ; Belgia — Nor
vegia ; Austria — Scoția ; Otonda — Islanda ; 
Finlanda * Ungă na ; U.R.S.S. — Greeks. * 
Meciuri omicaie : holla — Bulgaria ; Portugalia 
- S.U.A.
C.M. (masculin) ki Italia
Meci amical : Italia — Turda
UHlma marvsâ a C.E. (fond), la Brands Hatch 
(Anglia)
..Marele Premiu ai Națiunilor* (individual pro- 
fesionifti). in F*aata
Turnee 'ntemaționole. la San Francisco. Guoda- 
lajana d Aix-en—Provence.
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